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นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไกท่ีเคารพทุกทาน 
 

  กระผม นายสุรทิน วัชรประทีป  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ขออนุญาต                        
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลผานไปยังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีเคารพรัก                      
ทุกทาน เพ่ือท่ีจะไดเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวกัน 
  กอนอ่ืน กระผมใครขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดใหการสนับสนุน กระผมรูสึกซาบซ้ึงในความ
เมตตากรุณา ท่ีทุกทานไดมอบโอกาสและความไววางใจใหกับกระผมในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจท่ีจะทํา
หนาท่ีในฐานะผูอาสาเขามาเพ่ือรับใชพ่ีนอง ประชาชนชาวตําบลหนองตะไกดวยความตั้งใจจริงท่ีจะมาชวยกัน
พัฒนาบานของเราใหมีความเจริญกาวหนา เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยความพรอมและจะขอทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม และมุงเนนการทํางานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามสโลแกน                       
ท่ีวา  สราง รักษา แกปญหา พัฒนา  เพ่ือเปนการตอบสนองตอการแกไขปญหานานาประการของทองถ่ินบานเรา
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชนเปนท่ีตั้ง  โดยนอมนําแนวพระราชดํารัส ในสมเด็จพระมหิตลา               
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเปนกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี ความวา 

“ขอใหถือประโยชนสวนตัว..เปน..ท่ีสอง 
ประโยชนของเพ่ือนมนุษย..เปนกิจ..ท่ีหนึ่ง” 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ไดรับรองผลการเลือกตั้ง
ใหกระผม นายสุรทิน  วัชรประทีป  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก                         
เพ่ือเปดโอกาสใหกระผมไดแถลงนโยบายกอนท่ีจะเขารับหนาท่ีในตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล             
หนองตะไก นั้น 
  ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๕๘/๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕6๒ กําหนดให  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบล
เขารับหนาท่ี  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบ
วันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล...  และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้                    
ไดระบุไววา...การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ทุกคนท่ีมาประชุมดวย ซ่ึงกระผมก็ไดจัดเตรียมเอกสารดังกลาวมอบใหเลขานุการสภาฯ เพ่ือแนบเปนเอกสาร
ประกอบการประชุมในครั้งนี้ไวดวยแลว 
 

ทานประธานสภาฯ ครับ 
  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก สามารถบรรลุถึงเปาหมาย
ของภารกิจตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศชาติ   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) และฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ท่ีไดกําหนดวิสัยทัศนไวเพ่ือตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข คนไทย                       
มีคุณธรรม นําความรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจ มีคุณธรรม
เสถียรภาพและเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการ
ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูภายใต 
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ประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี ประการสําคัญ คือ  การนอมนําเอาแนวพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหมากท่ีสุด และเพ่ิมเติมในสวนท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหา สถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน บัดนี้ กระผมไดดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับ
การบริหารจัดการเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมท่ีจะนําเสนอเพ่ือแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล แหงนี้                           
โดยผานทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล                      
ใหไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล                                     
หนองตะไก ในโอกาสตอไป ตามลําดับดังนี ้
  ๑. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
   “สังคมนาอยู เชิดชูคุณธรรม  นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   ยึดเสียงประชาชนเปนสําคัญ  ภูมิคุมกันชีวิตดีมีสุข อยางยั่งยืน”  
 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ๒.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                                แนวทางการพัฒนา 
             ๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา และทอระบายน้ําให  
                                    เปนไปดวยความสะดวก 
                       ๒. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 
                       ๓. กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงระบบจายน้ําประปาและขยายเขตการใหบริการ  
                                     ประปา 
              ๔. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา  
 

              ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
                                แนวทางการพัฒนา 
             ๑. สงเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาและกระบวนการศึกษา ท้ังในและ  
                                    นอกระบบ  
                       ๒. สงเสริม สนับสนุนงานดานการศึกษาใหมีความพรอมและมีขีด 
                                    ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 

               ๒.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการแกไขปญหา 
                                      ความเดือดรอนใหกับประชาชน 
                                แนวทางการพัฒนา 
              ๑. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและ  
                                     ผูดอยโอกาสทางสังคม 
                                 ๒. สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
                                     ทางสังคม   
                                 ๓. สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดานหลักประกัน 
                                     รายไดใหเขาถึงบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
                                 ๔. คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 
                                 ๕. สงเสริมอาชีพและทักษะฝมือใหแกประชาชนตามศักยภาพและความพรอม 
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               ๖. รณรงค ปองกัน การเฝาระวังและการดําเนินมาตรการในการแกไขปญหา  
                                      ยาเสพติด 
               ๗. สงเสริม สนับสนุนและอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและ  
                                      ทรัพยสินของประชาชน  
 

               ๒.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
                        แนวทางการพัฒนา  
               ๑. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค  
               ๒. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย  
                                     การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
               ๓. สงเสริม สนับสนุนงานดานสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และสุขอนามัย  
                                      ของประชาชน 
 

                        ๒.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและการเสริมสราง 
                                       ความเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                        แนวทางการพัฒนา  
               ๑. พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
                                      ทางการเกษตร สนับสนุนเรียนรูชุมชน/แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง/ 
                                      ภูมิปญญาทองถ่ิน และเกษตรทฤษฎีใหม 
                ๒. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสินคาชุมชนและการแปรรูปผลผลิตทาง  
                                       การเกษตร 
                                   ๓. สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง 
                                   ๔. พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ําและกระจายการใชประโยชน 
 

                         ๒.๖ ยุทธศาสตรการบริหารราชการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
                                   แนวทางการพัฒนา  
                 ๑. เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
                                        อยางมืออาชีพ                  
                 ๒. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน  
                                        และใหบริการประชาชน 
                                    ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการ 
                                        พัฒนาทางการเมืองและสังคม 
                                    ๔. สนับสนุน สงเสริมการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการ 
                                        พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยระบบ PMQA 
 

                                    ๒.๗ ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                          ส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
                                    แนวทางการพัฒนา  
                  ๑. รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
                  ๒. พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  
                                     ๓. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในชุมชน 
                                     ๔. เสริมสรางและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและความรื่นรมยสองขางทาง 
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                                  ๒.๘ ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
                                     แนวทางการพัฒนา  
                   ๑. รณรงค สงเสริมเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ 
                   ๒. ฟนฟู สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
                                          ภาษาถ่ิน 
                                      ๓. สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บาน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนา 
                                          ชุมชน 
                                      ๔. สงเสริมการแขงขันกีฬาและนันทนาการในกลุมเยาวชนประชาชนและ 
                                          ระหวางองคกร 
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สวนท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
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สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 

                          1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
                     ท่ีตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ประกอบดวย  
         หมูท่ี 1 บานหนองตะไก 
        หมูท่ี 2 บานหนองตะไก 
      หมูท่ี 3 บานหนองตะไก   
      หมูท่ี 4 บานประชานิมิตร  
      หมูท่ี 5 บานยอกขาม  
      หมูท่ี 6 บานมิตรสัมพันธ  
       หมูท่ี 7 บานแสงทอง 
      หมูท่ี 8 บานเสริมสุข  
      หมูท่ี 9 บานสวรรควารี  
      หมูท่ี 10 บานพูนทรัพย  
      หมูท่ี 11 บานไทยอยูเย็น  
      หมูท่ี 12 บานภูมิพัฒนา  
 

                          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
                             ตําบลหนองตะไกมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบคอนขางลาดเอียง และมีคลองน้ําไหล
ผานทางดานทิศเหนือของพ้ืนท่ี ทางดานทิศใตมีลักษณะของดินเปนดินแดง  แตทางดานทิศเหนือมีลักษณะ                       
ของดินเปนดินแดงปนสีดํา ซ่ึงเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชไรเปนอยางยิ่ง  
 

              1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                                         ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
                            ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและ
แหงแลง แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง   หรืออาจมีลูกเห็บตก
กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอนจะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป     

   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม                      
แตอาจเกิด  “ชวงฝนท้ิง ” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอย                       
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม    
                            ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ในชวงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว ๑ – ๒ สัปดาห  เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่ม                          
มีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศา    
                        1.4 ลักษณะของดิน  
                             ดิน  มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูกพืชไร ขาว และพืชผักผลไม 
 

                        1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
            คลองดินดํา   เปนคลองสายหลักท่ีมีความสําคัญทางการเกษตร ไหลผานทางทิศเหนือ
ของตําบลหนองตะไก อีกท้ังในบางชวงของลําคลองมีความรมรื่นมาก สามารถเปนสถานท่ีเลนน้ําและพักผอนได 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7 
 



 
 

           1.6 ลักษณะของไม/ปาไม 
                                 เปนปาไมท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติลอมรอบไปดวยพันธไมนานาชนิด 
 

                      2. ดานการเมือง/การปกครอง 
                  2.1 เขตการปกครอง 

  อําเภอหนองบุญมาก  เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอยูทางตะวันออกเฉียง
ใตของอําเภอเมืองนครราชสีมา หางจากตัวจังหวัด 50 กิโลเมตร  เดิมเปนเขตการปกครองของก่ิงอําเภอ                         
หนองบุนนาก  ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนอําเภอ   ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 106 ตอนท่ี 83                   
ลงวันท่ี  25 พฤษภาคม  2532 โดยมี ร.ต. ประสิทธิ์ อินทราทิตย  เปนผูดํารงตําแหนงนายอําเภอคนแรก            
เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2544  ดําเนินการเปดอาคารท่ีวาการอําเภอหลังใหม  ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจาก
หลวงพอคูณปริสุทโธ  ทานไดมีจิตศรัทธาและตั้งใจท่ีจะบริจาคเงินใหกอสราง เปนเงินงบประมาณ          
13,793,000 บาท  (สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน)  โดยไมใชเงินงบประมาณของทางราชการ 
และหลวงพอคูณปริสุทโธ  ไดบริจาคเงินในการกอสรางเองท้ังสิ้น  โดยทางจังหวัดนครราชสีมาโดยขออนุมัติ
กรมการปกครอง  เปนอาคารสองชั้นทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องสีแดง  ซ่ึงจะเปนอาคารท่ีวาการอําเภอหลังแรก
ของประเทศไทย  ท่ีกอสรางโดยพระบริจาคเงินเปนอาคารหลังแรก  ท่ีเปนอาคารทรงไทยสวยเดนเปนสงาท่ีสุด                        
ในประเทศไทย  เพ่ือใหมีความหมายในทางท่ีเปนสิริมงคลตามความตองการของราษฎรและหลวงพอคูณ  
เห็นสมควรเปลี่ยนชื่ออําเภอใหม  ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหสมควร
เปลี่ยนชื่ออําเภอหนองบุนนาก เปน อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการ
บริหารสวนตําบลและมีฐานะเปนนิติบุคคล   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล                             
พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๑9  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓ 9  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑3  ตอนท่ี ๙ ง. ลงวันท่ี 30  มกราคม พ.ศ. ๒๕39   

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก   เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตั้งอยู
เลขท่ี 57  หมูท่ี 12  ตําบลหนองตะไก   อําเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยูทางทิศใตของ                  
อําเภอหนองบุญมาก   และอยูหางจากอําเภอหนองบุญมากประมาณ ๘  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 5๙.๔๘ 
ตารางกิโลเมตร  หรือ  37,194  ไร 
   ชุมชนหนองตะไก  เปนชุมชนขนาดใหญท่ีเกิดจากการยายถ่ินเขามาจับจองพ้ืนท่ีทํากิน
โดยคนตางจังหวัดและตางพ้ืนท่ี ชื่อหนองตะไกมีประวัติความเปนมาจากชื่อตนไมชนิดหนึ่งชื่อวา ตนตะไก                       
ซ่ึงเปนตนไมประจําถ่ินของพ้ืนท่ีแหงนี้  อีกนัยหนึ่งจากคําบอกเลาท่ีสืบตอกันมาวา แตเดิมบริเวณริมหนองน้ํา              
ของหมูบานมีตนตะไกขนาดใหญยืนตนอยู ชาวบานเลยเรียกติดปากวา บานหนองตะไก 
  อาณาเขตติดตอ 
   ทิศเหนือ  ติดตอกับ     ตําบลหนองหัวแรต   อําเภอหนองบุญมาก   
   ทิศใต   ติดตอกับ      ตําบลมาบตะโกเอน  อําเภอครบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ     ตําบลหนองบุนนาก  อําเภอหนองบุญมาก 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ     ตําบลหนองไมไผ     อําเภอหนองบุญมาก 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 8 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2


 

   องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก แบงเขตการปกครอง ดังนี้ 
หมูท่ี 1 บานหนองตะไก 

   หมูท่ี 2 บานหนองตะไก  
   หมูท่ี 3 บานหนองตะไก   
   หมูท่ี 4 บานประชานิมิตร  
   หมูท่ี 5 บานยอกขาม  
   หมูท่ี 6 บานมิตรสัมพันธ  
   หมูท่ี 7 บานแสงทอง  
   หมูท่ี 8 บานเสริมสุข  
   หมูท่ี 9 บานสวรรควารี  
   หมูท่ี 10 บานพูนทรัพย  
   หมูท่ี 11 บานไทยอยูเย็น 
   หมูท่ี 12 บานภูมิพัฒนา  
 

        2.2 การเลือกตั้ง 
            องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร                   
สวนตําบล ท้ังเขตองคการบริหารสวนตําบลเปน ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเปน 1๒ เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 1 บานหนองตะไก) 
เขตเลือกตั้งท่ี 2  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 2 บานหนองตะไก) 
เขตเลือกตั้งท่ี 3  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 3 บานหนองตะไก) 
เขตเลือกตั้งท่ี 4  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 4 บานประชานิมิตร) 
เขตเลือกตั้งท่ี 5  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 5 บานยอกขาม) 
เขตเลือกตั้งท่ี 6  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 6 บานมิตรสัมพันธ) 
เขตเลือกตั้งท่ี 7  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 7 บานแสงทอง) 
เขตเลือกตั้งท่ี 8  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 8 บานเสริมสุข) 
เขตเลือกตั้งท่ี 9  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 9 บานสวรรควารี) 
เขตเลือกตั้งท่ี 10  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 10 บานพูนทรัพย) 
เขตเลือกตั้งท่ี 11  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 11 บานไทยอยูเย็น) 
เขตเลือกตั้งท่ี 12  จํานวนสมาชิก  2  คน  (หมูท่ี 12 บานภูมิพัฒนา) 
 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   
    - จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 6,284 คน 
 

            จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5)   
                             - จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,846 คน 
                                จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  6,284 คน  คิดเปนรอยละ  ๗7.12   
 

                              จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  2  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
     - จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 6,295 คน 
 

            จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  2  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)     
                               - จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 4,152 คน   
                                  จากผูมีสิทธิเลอืกตั้งท้ังสิ้น 6,295 คน  คิดเปนรอยละ  65.96 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 

ลําดับท่ี ช่ือ   -  สกุล ตําแหนง 

1. 
2. 
3. 
4. 

นายสุรทิน 
นายวีระ 
นายนิยม 
นายนิติเศรษฐ   

วัชรประทีป 
แตมกระโทก 
กลิ่นคางพลู 
สงมะเริง 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
 

ลําดับท่ี ช่ือ   -  สกุล ตําแหนง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายสุชาติ 
นายสมพงษ 
นายสิรภพ 
นายสุรพงษ 
นางสํารวย 
นายธงชัย 
นายชาญชัย 
นางสาวมรกต 
นางรวยริน 
นายเอนก 
นายพงษศิริ 
นายรุง 
นายทศพล 
นายอาทิตย 
นายชนะ 
นายอํานวย 
นางสาวธนพร 
นายวัชระ 
นายพัน 
นายสุพรรณ 
นางชะมาย 
นายอูน 

ตรงกลาง 
ชัยโคตร 
ดอนกระโทก 
ดื่มพุทรา 
เลือดกระโทก 
จําปาโพธิ์ 
ดอนกระโทก 
ดอนกระโทก 
พิมพปรุ 
พวงพิมาย 
ชิดดีนอก 
เจือกระโทก 
ศิริวงศ 
มากมูล 
แกวดอนรี 
ทูลกลาง 
คูณกระโทก 
มูลกระโทก 
หาญสงคราม 
เชื้อนนท 
ศรีเกาะ 
กรวยสวัสดิ์ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 
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สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
 

ลําดับท่ี ช่ือ   -  สกุล ตําแหนง 

23. นายมานิตย                     พิกุลทอง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 

24. -เสียชีวิต- สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 
 

 

3. ประชากร 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
จํานวน

ประชากร 
หญิง ชาย 

1 บานหนองตะไก     184 ครัวเรือน     616 คน   314 คน   302 คน 

2 บานหนองตะไก     444 ครัวเรือน  1,353 คน   678 คน   675 คน 

3 บานหนองตะไก     193 ครัวเรือน     641 คน   314 คน   327 คน 

4 บานประชานิมิตร     306 ครัวเรือน     973 คน   509 คน   464 คน 

5 บานยอกขาม     180 ครัวเรือน     537 คน   275 คน   262 คน 

6 บานมิตรสัมพันธ     232 ครัวเรือน     877 คน   454 คน   423 คน 

7 บานแสงทอง     293 ครัวเรือน     944 คน   479 คน   465 คน 

8 บานเสริมสุข     271 ครัวเรือน     983 คน   506 คน   477 คน 

9 บานสวรรควาร ี       99 ครัวเรือน     306 คน   147 คน   159 คน 

10 บานพูนทรัพย     116 ครัวเรือน     378 คน   199 คน   179 คน 

11 บานไทยอยูเย็น     165 ครัวเรือน     571 คน   280 คน   291 คน 

12 บานภูมิพัฒนา     132 ครัวเรอืน     382 คน   189 คน   193 คน 

รวม 2,615 ครัวเรือน 8,561 คน 4,344 คน 4,217 คน 
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สวนท่ี 3 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา 
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม                    
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 

5,000 - 5,000 

2. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 - 5,000 

3. โครงการสงเสริมการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของเด็ก 

30,000                                  

โอนลดงบประมาณ  
จํานวน 30,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน   -   บาท 

- - 

4. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 - 10,000 

5. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู 
นอกสถานท่ีภายในชุมชน 

5,000 - 5,000 

6. โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก) 

1,337,700 
โอนเพ่ิมงบประมาณ  

จํานวน 92,500 บาท 
รวมเปนงบประมาณ

จํานวน  
1,430,200 บาท 

1,088,800 341,400 

7. โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการจัดการเรียนการสอน  
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

464,100 447,100 17,000 

8. โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา 
(คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร        
สวนตําบลหนองตะไก 

171,760 63,480 108,280 

9. โครงการอาหารเสริม (นม)  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองตะไก และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนองตะไก และโรงเรียน
บานยอกขาม 

1,626,560 เบิกจาย  
1,083,223.32 

บาท 
กอหน้ีผูกพัน  

321,826 บาท 

221,510.68 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

10. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบานยอกขาม 

252,000 221,000 31,000 

11. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                  
โรงเรียนบานหนองตะไก 

1,784,000   1,751,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       33,000 

12. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 - 10,000 
13. โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 
10,000 2,250 7,750 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชนตําบลหนองตะไก 

50,000 - 50,000 

15. โครงการสงเสริมและชวยเหลือ 
ผูตกเกณฑ จปฐ. 

10,000 - 10,000 

16. โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน             
และกลุมอาชีพ 

40,000 27,160 12,840 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลหนองตะไก 

60,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 25,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณ

จํานวน                   
35,000 บาท 

- 35,000 

18. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ผูพิการตําบลหนองตะไก 

20,000 - 20,000 

19. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,000,000 9,871,500 2,128,500 
20. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,400,000 2,376,000 1,024,000 
21. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 84,000 71,000 13,000 
22. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน (ออมวันละบาท) 
50,000 50,000 - 

23. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

200,000 200,000 - 

24. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจา ลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครกุมารี 

10,000 1,350 8,650 

25. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข จํานวน  
12 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท 

240,000 - 240,000 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

26. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

20,000 
โอนเพ่ิมงบประมาณ  
จํานวน 6,000 บาท 
รวมเปนงบประมาณ 

จํานวน 26,000 บาท 

25,787.50 212.50 

27. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา              
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ                 
อัครราชกุมารี 

80,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 42,500 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 

จํานวน 37,500 บาท 

28,655 8,845 

28. โครงการสงเสริมอนามัยเจริญพันธ 
เพ่ือปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุนและเอดส 

20,000 
 

- 20,000 

29. โครงการกอสรางถนน คสล.                      
สายสามแยกนานางสอง -                 
คลองสวายสอ  หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 

473,000                 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน  
 89,000 บาท 

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

384,000 บาท 

384,000   - 

30. โครงการกอสรางถนน คสล.                      
สายหนองสนวน - ไรนายนรินทร 
ประสาทพิพิธพรชัย หมูท่ี 6  
บานมิตรสัมพันธ 

499,000                        
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน  
 41,000 บาท 

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

458,000 บาท   

458,000 - 

31. โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคาร              
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนองตะไก 

500,000                        
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน  
 86,900 บาท 

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

413,100 บาท   

410,000 3,100 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 15 
 



 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

32. โครงการกอสรางถนน คสล.                      
สายกลางบาน - บานนางใส จําปกลาง 
หมูท่ี 8 บานเสริมสุข 

1,069,000 
 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

1,069,000 บาท 

- 

33. โครงการกอสรางถนน คสล.                      
สายบานนายอราม ปรอกระโทก -                 
สี่แยกบานนายมานะ วิทยานุวัฒน             
หมูท่ี 3 บานหนองตะไก 

745,000                 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน  
286,000 บาท 

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

459,000 บาท 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

459,000 บาท 

- 

34. โครงการกอสรางถนน คสล.                      
สายสี่แยกบานนายเลิศพงษ                     
ธนกิจเสถียรชัย - สี่แยกบานนายลุน  
ศรีปจฉิม หมูท่ี 11 บานไทยอยูเย็น 

799,000                  
 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

799,000 บาท 

- 

35. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก                     
สายสิ้นสุดถนนคอนกรีต - หนองไทร 
หมูท่ี 4 บานประชานิมิตร 

116,000                         
 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

116,000 บาท 

- 

36. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก                     
สายนานางสอง – คลองสวายสอ                     
หมูท่ี 11 บานไทยอยูเย็น 

485,000                         
 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

483,000 บาท 

2,000 

37. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก                     
สายไรนายนรินทร ประสาทพิพิธพรชัย 
– ทางหลวงชนบท 2141 หมูท่ี 6  
บานมิตรสัมพันธ 

207,300                         
 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

207,300 บาท 

- 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

38. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
9,000 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

1,000 บาท 

420 580 

39. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล 80,000 79,894 106 

40. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา  
อบต.หนองตะไก 

10,000 - 10,000 

41. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม 
การแขงขันกีฬา 

30,000 - 30,000 

42. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 5,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
1,800 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

3,200 บาท 

- 3,200 

43. โครงการจัดกิจกรรมแหเทียน 
วันเขาพรรษา 

5,000 
 

- 5,000 

44. โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะ
ทาวสุรนารี 

5,000 
 

- 5,000 

45. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 5,000 - 5,000 
46. โครงการกิจกรรม 5ส 10,000 - 10,000 
47. โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
200,000 

โอนลดงบประมาณ  
จํานวน 

105,000 บาท            
คงเหลืองบประมาณ 

จํานวน                
95,000 บาท 

- 95,000 

48. โครงการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (คาจางท่ีปรึกษา) 

30,000 
 

กอหนี้ผูกพัน               
จํานวน                

20,000 บาท 

10,000 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

49. เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง)  
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

20,000 20,000 - 

50. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 10,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
8,000 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

2,000 บาท 

- 2,000 

51. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

200,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
175,000 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

25,000 บาท 

- 25,000 

52. โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี 10,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
7,000 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

3,000 บาท 

1,440 1,560 

53. โครงการประชาสัมพันธการลงทะเบียน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้ยความพิการ/ 
ผูปวยเอดส 

10,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
3,000 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

7,000 บาท 

1,800 5,200 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

54. โครงการรับแสดงตนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้ยความพิการ/ 
ผูปวยเอดส (นอกสถานท่ี) 

10,000 
 

5,675 4,325 

55. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
อุปโภค บรโิภค ของอบต. 

10,000 
 

- 10,000 

56. โครงการออกรังวัดท่ีดินสาธารณะ 
และออกเอกสารสิทธิ์ 

30,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
20,000 บาท            

คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน                

10,000 บาท 

- 10,000 

57. โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

10,000 - 10,000 

58. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

80,000 - 80,000 

59. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน                 
และสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

70,000 - 70,000 

60. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน                 
และสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

70,000 - 70,000 

61. โครงการสงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

30,000 - 30,000 

62. โครงการจัดทําแผนชุมชน 5,000 - 5,000 

63. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

40,000 - 40,000 

64. โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

5,000 3,645 1,355 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

65. โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

5,000 - 5,000 

66. โครงการรณรงคอบรมสรางความปลอดภัย
ในการขับข่ียานพาหนะ 
ในชุมชน 

20,000 - 20,000 

67. โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับอัคคีภัย 
แกประชาชน 

20,000 - 20,000 

68. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 10,000 - 10,000 
69. โครงการรักษน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 20,000  8,510 11,490 
70. โครงการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ี 

ตําบลหนองตะไก 
20,000 11,410 8,590 

71. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน (สํานักงานปลัด) 12,000 11,600 400 
72. จัดซ้ือเครื่องโทรสาร (สํานักงานปลัด) 6,000  5,850 150 
73. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(สํานักงานปลัด) 
91,800 90,000 1,800 

74. จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา  (สํานักงานปลัด) 

2,600 2,590 10 

75. จัดซ้ือเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  
(ขาว - ดํา) จํานวน 1 เครื่อง  
(สํานักงานปลัด) 

120,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
5,000 บาท            

คงเหลือ
งบประมาณ 

จํานวน                
115,000 บาท 

115,000 - 

76. จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง
(สํานักงานปลัด) 

8,900 
 

8,800 100 

77. จัดซ้ือเตนทผาใบ ขนาด 5 X 8 เมตร 
สูง 2.50 เมตร ชนิด 2 หอง  
จํานวน 3 หลัง (สํานักงานปลัด) 

81,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
6,000 บาท            

คงเหลือ
งบประมาณ 

จํานวน                
75,000 บาท 

75,000 - 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

78. จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ซุม 
(สํานักงานปลัด) 

59,000 
 

57,000 2,000 

79. จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ (สํานักงานปลัด) 

868,000 
โอนลดงบประมาณ  

จํานวน 
18,000 บาท            

คงเหลือ
งบประมาณ 

จํานวน                
850,000 บาท 

กอหนี้ผูกพัน               
จํานวน                

850,000 บาท 

- 

80. จัดซ้ือปมบาดาล 2HP 250V 14 ใบพัด 
ทอสงน้ําไมเกิน 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
(สํานักงานปลัด) 

30,000 
 

29,750   250 

81. จัดซ้ือปมบาดาล 2HP 380V 14 ใบพัด 
ทอสงน้ําไมเกิน 2 นิ้ว พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักงานปลัด) 

37,000 
 

36,275   725 

82. จัดซ้ือตูควบคุมปมบาดาล 2HP 380V 
พรอมอุปกรณในการติดตั้ง จํานวน 2 ตู
(สํานักงานปลัด) 

24,600 
 

24,600   - 

83. จัดซ้ือปมบาดาล 2HP 380V 14 ใบพัด 
ทอสงน้ําไมเกิน 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(สํานักงานปลัด) 

19,200 
 

19,200 
 

- 

84. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน (กองคลัง) 6,000 5,800 200 
85. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  (กองคลัง) 
17,000 16,900 100 

86. จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

15,000 14,900 100 

87. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน (กองชาง) 6,000 5,800 200 
88. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน (กองชาง) 
17,000 16,900 100 

89. จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี (กองชาง) 

15,000 14,900 100 

90. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน (กองการศึกษาฯ) 6,000 5,800 200 
91. จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 

หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
(กองการศึกษาฯ) 

15,000 14,900 100 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

92. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 6,000 5,800 200 
93. จัดซ้ือเครื่องอานบัตร (กองสวัสดิการสังคม) 1,500 1,400 100 
94. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
17,000 16,900 100 

95. จัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
จํานวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

 7,000  6,000 1,000 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน  5  โครงการ  งบประมาณ  1,760,300.-  บาท 
(-หนึ่งลานเจ็ดแสนหกหม่ืนสามรอยบาทถวน-) 

ท่ี โครงการ 
งบจายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม

สัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

(วัน) 

เบิกจาย 

(บาท) 

1. ปรับปรุงถนน                            
ลงหินคลุก สายไร                  
นายประกิต – ไร                   
นายเสกสรร ก่ึงกลาง 
หมูท่ี 8 บานเสริมสุข 
 
 

      256,900 236,000 

 

15 พ.ค. 63 60 236,000               

2. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก สายสาม
แยกนานางสอง -                 
นานายตุย หมูท่ี 3 
บานหนองตะไก 
 

      450,000 428,000 

 

3  ส.ค. 63 60 420,510             

(หักคาปรับ จํานวน 

7 วัน ๆ ละ   

1,070 บาท    

เปนเงิน      

7,490 บาท 

3. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนา
บานนายสายรุง สินปรุ 
- บานนางสายบัว         
ทองเพ็ชร หมูท่ี 11 
บานไทยอยูเย็น 
 

   89,400 79,000 16 เม.ย. 63 60 78,208             

(หักคาปรับ จํานวน 

4 วัน ๆ ละ    

198 บาท                

เปนเงิน  792 บาท 

4. โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

   306,000 51,430 3 ส.ค.63 7 51,430 

5. ขุดลอกอางเก็บนํ้า
หนองตะไก (สระเดิม
ใชผลิตนํ้าประปา) 
 

658,000 ยกเลิกโครงการเนื่องจากเปนภัยน้ําทวม 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 16 โครงการ  งบประมาณ  5,507,000.-  บาท 
(-หาลานหาแสนเจ็ดพันบาทถวน-) 

ท่ี โครงการ 
งบจายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม

สัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

(วัน) 

เบิกจาย 

(บาท) 

1. ปรับปรุงถนน                   
ลงหินคลุก สายวัด
สวรรควารี – ไรนาย
สัมฤทธ์ิ  ครอบกลาง 
หมูท่ี 7  บานแสงทอง 
 
 

      634,000 418,000 

 

26 ม.ิย. 62 90 292,600              

(หักคาปรับ จํานวน 

120 วัน ๆ ละ   

1,045 บาท    

เปนเงิน    

125,400 บาท 

2. ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก สายเลียบ
คลองดินดํา หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 
 

      724,000 495,000 

 

26 ม.ิย. 62 90 342,726              

(หักคาปรับ จํานวน 

123 วัน ๆ ละ   

1,238 บาท    

เปนเงิน    

152,274 บาท 

3. ปรับปรุงถนน                      
ลงหินคลุก สายปาชา 
–  ดอนตาแยม  
หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 
 

   246,000 240,000 16 ต.ค. 62 60 200,400              

(หักคาปรับ จํานวน 

66 วัน ๆ ละ   

600 บาท                

เปนเงิน    

39,600 บาท 

4. ปรับปรุงถนน                       
ลงหินคลุก สายเลียบ
คลองหนองตะโก                
หมูท่ี 4                      
บานประชานิมิตร 

 

   306,000 276,000 11 ธ.ค. 62 60 269,790              

(หักคาปรับ จํานวน 

9 วัน ๆ ละ     

690 บาท                

เปนเงิน                 

6,210 บาท 

5. ปรับปรุงถนน 

ลงหินคลุก สายเลียบ
คลองลุงไทร หมูท่ี 4  
บานประชานิมิตร 
 

      264,000 260,000 7 เม.ย. 63 60 260,000              
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ท่ี โครงการ 
งบจายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม

สัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

(วัน) 

เบิกจาย 

(บาท) 

6. กอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายภูมินทร    
มัดตังดอน  หมูท่ี 4  
บานประชานิมิตร 

 

   79,000 75,000 11 ธ.ค. 62 60 73,308              

(หักคาปรับ จํานวน 

9 วัน ๆ ละ      

188 บาท                

เปนเงิน      

1,692 บาท 

7. กอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายสมพงษ  
ทันกระโทก  
หมูท่ี 5  บานยอกขาม 
 

      71,000 65,000 11 ต.ค. 62 60 6,5000 

 

8. กอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางอาลัย –   
บานนางสมจิตร 
สังวาลยจันทร   
หมูท่ี 10 

บานพูนทรัพย 
 

   174,000 152,000 11 ต.ค. 62 60 152,000 

9. ปรับปรุงถนน                           
ลงหินคลุก  สายโรงไก 
– ไรนายอาทิตย                    
มากมูล หมูท่ี 10      
บานพูนทรัพย 
 

      121,000 118,000 17 ธ.ค. 62 60 115,345              

(หักคาปรับ จํานวน 

9 วัน ๆ ละ      

295 บาท                   

เปนเงิน      

2,655 บาท 

10. ปรับปรุงถนน                         
ลงหินคลุก สายไร                 
นายเหลือ – ไรนาย    
บุญชวย ครอบกลาง  
หมูท่ี 8 บานเสริมสุข 

 

      418,000 415,000 23 ธ.ค. 62 54 352,720              

(หักคาปรับ จํานวน 

60 วัน ๆ ละ      

1,038 บาท                   

เปนเงิน      

62,280 บาท 
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ท่ี โครงการ 
งบจายขาดเงิน

สะสม 
วงเงินตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม

สัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

(วัน) 

เบิกจาย 

(บาท) 

11. ปรับปรุงถนน                          
ลงหินคลุก สายถนน 
2141 – ไร                            
นางละเอียด หมูท่ี 10     
บานพูนทรัพย 
 

   182,000 177,000 

 

16 ต.ค. 62 60 147,762              

(หักคาปรับ จํานวน 

66 วัน ๆ ละ   

443 บาท                   

เปนเงิน    

29,238 บาท 

12. ปรับปรุงถนน                       
ลงหินคลุก สายนา 

นายมวง – คอกหมู        
นายประหยัด  
หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 
 

      662,000 449,000 14 ก.ย. 63 60 - 

13. ปรับปรุงถนน                          
ลงหินคลุก สายไร 
นายธง เดื่อขุนทด –      
ไรผูใหญชัย หมูท่ี 8  
บานเสริมสุข 
 

      289,000 285,000 18 ส.ค. 63 60 - 

14. ปรับปรุงถนน                     
ลงหินคลุก  สายไร     
นายนอม เงินรวง – 
เขตติดตอตําบล                 
หนองไมไผ  หมูท่ี 5        
บานยอกขาม 
 

   253,000 250,000 18 ส.ค. 63 60 - 

15. ปรับปรุงถนน 

ลงหินคลุก สายไร 
นายเท่ียง อองพิมาย –   
เขตติดตอตําบล 

หนองไมไผ หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

      570,000 386,535 30 ก.ย. 63 60 - 

16. ปรับปรุงถนน 

ลงหินคลุก สายไร 
นายสมอาจ มากมูล –   
คลองสวายสอ หมูท่ี 3  
บานหนองตะไก 
 

      514,000 350,000 11 พ.ย. 63 60 - 
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สวนท่ี 4 
รายงานการเงินประจําป

งบประมาณ พ.ศ.  2563 
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รวมจายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

รวม

รายจาย

งบกลาง 13,069,104.15 - 13,069,104.15

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,916,720.00 - 2,916,720.00

เงินเดือน (ฝายประจํา) 9,773,889.00 - 9,773,889.00

คาตอบแทน 1,312,401.00 - 1,312,401.00

คาใชสอย 3,036,101.30 - 3,036,101.30

คาวัสดุ 2,258,732.17 33,669.00 2,292,401.17

คาสาธารณูปโภค 326,531.48 - 326,531.48

คาครุภัณฑ 1,341,840.00 - 1,341,840.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,460,300.00 - 4,460,300.00

รายจายอื่น 20,000.00 - 20,000.00

เงินอุดหนุน 1,992,000.00 - 1,992,000.00

รวมจาย 40,507,619.10 33,669.00 40,541,288.10

รายรับ

ภาษีอากร 145,656.01 - 145,656.01

คาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต
807,692.70 - 807,692.70

รายไดจากทรัพยสิน 510,113.83 - 510,113.83

รายไดเบ็ดเตล็ด 167,210.00 - 167,210.00

รายไดจากทุน - - -

ภาษีจัดสรร 20,793,735.38 - 20,793,735.38

เงินอุดหนุนทั่วไป 26,111,871.00 - 26,111,871.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ
- 33,669.00 33,669.00

รวมรับ 48,536,278.92 33,669.00 48,569,947.92

8,028,659.82รายรับสูงกวาหรือต่ํากวารายจาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

-

48,700,000.00

23,571,000.00

24,000,000.00

11,500.00

1,000.00

316,500.00

350,000.00

48,700,000.00

450,000.00

30,000.00

2,296,000.00

1,348,800.00

4,467,100.00

2,973,913.00

345,000.00

1,421,500.00

4,661,260.00

2,916,720.00

11,868,920.00

รายการ/หมวด ประมาณการ

16,370,787.00
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ทรัพยสิน ผลตาง

สินทรัพย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

(หมายเหตุ 2)
9,052,733.98

เงินฝากกระทรวงการคลัง 7,400.00

ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ (19,366.00)

ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,473.19

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชน
(121,045.00)

รวมสินทรัพย 8,922,196.17

หนี้สินและเงินสะสม

รายจายคางจาย (หมายเหตุ 5) 4,524,777.88

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (60,001.53)

รวมหนี้สิน 4,464,776.35

เงินสะสม 3,253,120.85

เงินทุนสํารองเงินสะสม 1,204,298.97

ผลตางของการดําเนินงานไตรมาส -

รวมหนี้สินและเงินสะสม 8,922,196.17

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ณ 30 กันยายน 2562 ณ 30 กันยายน 2563

66,788,791.88 75,841,525.86

- 7,400.00

19,366.00 -

- 2,473.19

837,904.00 716,859.00

67,646,061.88 76,568,258.05

3,128,178.12 7,652,956.00

2,039,529.74 1,979,528.21

5,167,707.86 9,632,484.21

36,170,404.17 39,423,525.02

26,307,949.85 27,512,248.82

- -

67,646,061.88 76,568,258.05
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